
Додаток 2 
до плану роботи обласної державної 
адміністрації на ІІ квартал 2020 року
	
 

 

З А Х О Д И 
щодо надання методичної та практичної допомоги  

райдержадміністраціям, виконавчим комітетам 
міських (міст обласного значення) рад 

 

1. Надання методичної та практичної допомоги: 

райдержадміністраціям та виконавчим комітетам міських (міст обласного 
значення) рад щодо взаємодії з правоохоронними органами та з питань обо-
ронної роботи (за окремим графіком) 

Протягом кварталу 

Відділ взаємодії з правоохоронними органами та 
оборонної  роботи апарату облдержадміністрації 

райдержадміністраціям, структурним підрозділам облдержадміністрації з 
питань організації роботи з паперовими та електронними документами, до-
кументами для службового користування  

Протягом кварталу 

Загальний відділ апарату облдержадміністрації 

юридичному сектору апарату Городоцької райдержадміністрації з питань 
правового забезпечення 

Протягом кварталу 

Юридичний відділ апарату облдержадмі-
ністрації 

Білогірській, Волочиській, Городоцькій, Дунаєвецькій, Ізяславській, Лети-
чівській, Новоушицькій, Славутській, Старосинявській, Теофіпольській, Чеме-
ровецькій, Шепетівській райдержадміністраціям, департаментам соціального 
захисту населення, фінансів, розвитку громад, будівництва та житлово-
комунального господарства, управлінням інформаційної діяльності, культури, 
національностей та релігій, молоді та спорту облдержадміністрації щодо 
організації роботи зі зверненнями громадян 

Протягом кварталу 

Відділ роботи із зверненнями громадян апарату 
облдержадміністрації 

райдержадміністраціям та виконавчим комітетам міських (міст обласного 
значення) рад з питань доступу до публічної інформації 

Протягом кварталу 

Сектор забезпечення доступу до публічної 
інформації апарату облдержадміністрації 
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агроформуванням області та сільськогосподарським товаровиробникам 
(включаючи приватний сектор) з питань отримання державних дотацій; 

виробникам агропромислової продукції різних форм власності (вклю-
чаючи приватний сектор) з питань отримання фінансової підтримки із дер-
жавного та обласного бюджетів; 

надання консультацій сільськогосподарським товаровиробникам та орга-
нам місцевого самоврядування області з питань створення сімейних ферм і 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів 

Протягом кварталу 

Департамент розвитку промисловості  та 
агропромислового комплексу 
облдержадміністрації 

Деражнянському, Красилівському, Теофіпольському районним центрам 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щодо організації роботи по 
здійсненню соціального супроводу сімей та осіб, які опинилися у складних 
життєвих обставинах 

Протягом кварталу 

Обласний центр соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді 

сектору культури Старокостянтинівської райдержадміністрації з питань 
дотримання законодавства у музейній галузі 

Квітень 

Управління інформаційної діяльності, культури, 
національностей та релігій облдержадміністрації 

відділу культури Чорноострівської селищної ради Хмельницького району 
з питань дотримання законодавства у сфері охорони культурної спадщини  

Травень 

Управління інформаційної діяльності, культури, 
національностей та релігій облдержадміністрації 

службі у справах дітей виконавчого комітету Шепетівської міської ради 
Травень 

Служба у справах дітей облдержадміністрації 

2. Проведення семінарів, нарад: 

навчання кандидатів у прийомні батьки, батьків-вихователів, опікунів, 
піклувальників, усиновителів 

Протягом кварталу 

Обласний центр соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді   

підвищення кваліфікації спеціалістів центрів соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді, комунальних закладів об’єднаних територіальних громад 
“Надання екстреної психологічної допомоги. Подолання наслідків кризи”; 
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нарада з директорами районних, міських, селищних центрів соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді щодо реалізації норм Закону України “Про 
соціальні послуги” 

Квітень 

Обласний центр соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді   

нарада із спеціалістами відділів/управлінь освіти, заступниками дирек-
торів закладів загальної середньої освіти обласного підпорядкування з питань 
проведення державної підсумкової атестації учнів; 

нарада з відповідальними працівниками управлінь/відділів освіти щодо 
забезпечення організованого проведення зовнішнього незалежного оцінювання 
в області у 2020 році; 

“круглий стіл” для начальників відділів/управлінь освіти “Дорожня карта 
розвитку мережі академічних та професійних ліцеїв” 

Квітень 

Департамент освіти і науки облдержадміні-
страції 

нарада з представниками сільських та селищних рад, об’єднаних тери-
торіальних громад, сільськогосподарських підприємств, зацікавленими особами 
щодо перспектив розвитку сімейних фермерських господарств у Хмельницькій 
області; 

нарада з пасічниками області щодо розвитку галузі бджільництва та 
попереджень загибелі бджіл; 

нарада з представниками сільських та селищних рад, об’єднаних територіаль-
них громад, сільськогосподарських підприємств, зацікавленими особами щодо 
роз’яснення порядку використання коштів державного бюджету, які буде 
спрямовано на розвиток та підтримку галузі сільськогосподарського виробництва  

Квітень 
Департамент розвитку промисловості та агро-
промислового комплексу облдержадміністрації  

семінар для директорів районних та міських будинків культури, базових 
будинків культури об’єднаних територіальних громад області “Менеджмент 
креативних культурних індустрій”  

Квітень 

Управління інформаційної діяльності, культури, 
національностей та релігій облдержадміністрації 

нарада з начальниками управлінь, відділів, секторів, головними спеціаліс-
тами з питань ЦЗН міськвиконкомів, райдержадміністрацій з підведення підсумків 
роботи у І кварталі 2020 року та визначення завдань на ІІ квартал 2020 року 

Квітень 

Управління з питань цивільного захисту насе-
лення облдержадміністрації 
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семінар для директорів сільських будинків культури, завідуючих сіль-
ськими клубами об’єднаних територіальних громад “Формування і розвиток 
пріоритетних напрямів діяльності сільських клубних закладів в умовах діяль-
ності об’єднаних територіальних громад”;  

семінар для заступників директорів центральних бібліотечних систем з 
питань обслуговування дітей, завідуючих районними, міськими, селищними 
бібліотеками для дітей, центральними бібліотеками об’єднаних територіальних 
громад “Бібліотеки для дітей: ідеї для розвитку” 

Травень 

Управління інформаційної діяльності, культури, 
національностей та релігій облдержадміністрації 

тематичний короткостроковий семінар з начальниками управлінь та від-
ділів містобудування та архітектури райдержадміністрацій, виконавчих коміте-
тів міських (міст обласного значення), селищних та сільських рад 

Травень 

Відділ містобудування та архітектури облдерж-
адміністрації 

семінар для наукових співробітників державних музеїв та державних 
історико-культурних заповідників “Форми та методи наукової, просвітницької 
та виставкової діяльності в музеях та заповідниках” 

Червень 

Управління інформаційної діяльності, культури, 
національностей та релігій облдержадміністрації 

нарада з представниками сільських та селищних рад, об’єднаних тери-
торіальних громад, сільськогосподарських підприємств, зацікавленими особами 
з питань  підготовки до жнив 

Червень 

Департамент розвитку промисловості та агро-
промислового комплексу облдержадміністрації 

виїзди мобільного консультативного пункту соціальної роботи в дитячі 
літні оздоровчі табори (згідно з графіком) 

Червень 

Обласний центр соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді   

 
__________________________________________ 


